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PARADOX MG-SP rendszerek rövid kezelési útmutatója 
(vezetékes SP4000-5500-6000-7000 és rádiós MG5000/5050) 

 
Hogyan élesíthet Szokásos módban?  
1. Zárjon be minden zónát, az élesíteni kívánt partícióban.  
2. Adja meg a [Felhasználói kódot].  
3/a. Ha csak egy partíciója van akkor Az [ARM] piros lámpa villogni kezd (kimeneti késleltetés), hagyja el az ingatlant.  
3/b. Ha partícionált rendszer nyomja meg a partíció számát [1] vagy [2] gomb. (több külön élesíthető területe van).  
Az [ARM] piros lámpa villogni kezd (kimeneti késleltetés), hagyja el a területet.  
 
Egy-gombos Szokásos élesítés  
Tartsa nyomva az [ARM] gombot (ha partícionált a rendszer, nyomja meg a partíció számát [1] vagy [2] gomb) minden zóna élesítéséhez a partícióban. Ezzel a 
szolgáltatással egyes személyek, mint a személyzet (pl. takarítók), élesíthetik a rendszert anélkül, hogy más rendszerszolgáltatásokhoz hozzáféréssel 
rendelkeznének, illetve alkalmas abban az esetben, ha nem szeretné, hogy az Ön mellett álló személy lássa az Ön felhasználói kódját. 

Hogyan élesíthet Otthonmaradó módban?  

Amennyiben rendelkezik a mozgás érzékelők mellett nyitás érzékelőkkel is vagy több szintes az ingatlan és éjszakára szeretné beélesíteni az alső szintjét a 
lakásnak vagy szeretné beélesíteni csak a bejárati ajtót éjszakára akkor használhatja a 
Stay (otthonmaradó) élesítést. Tehát ha otthon marad, az ajtók, ablakok nyitásérzékelői élesíthetőek, miközben a mozgásérzékelők nem kapcsolnak be. 

1. Zárjon be minden zónát, az élesíteni kívánt partícióban (a stay zónák kihagyhatóak).  
2. Nyomja meg a [STAY] gombot. 	
3. Adja meg a [Felhasználói kódot]. 	
4/a. Ha csak egy partícióval rendelkezik akkor a rendszer el kezd élesedni otthonmaradó módban. 
4/b. Ha partícionált rendszer nyomja meg a partíció számát [1] vagy [2] gomb (Amelyiket élesíteni szeretné). 
A [STAY] lámpa villogni kezd, a kerületi érzékelők élesednek.  

Egy-gombos Stay (otthon maradó) élesítés  

Tartsa nyomva a [STAY] gombot a külső részek élesítéséhez (nem Stay zónáknak definiált zónák).  
A [STAY] lámpa villogni kezd, a kerületi érzékelők élesednek. 

Hatástalanítás és riasztás deaktiválás  

Az élesített rendszer hatástalanításához vagy riasztás leállításához, adja meg [Felhasználói kódját]. A bejárati ajtó Belépés késleltetés időzítővel programozható. 
Ha a bejárati ajtó élesített állapotban kinyílik, a kezelő addig sípol, amíg a rendszert nem hatástalanítják. A riasztórendszer nem generál riasztást, amíg az időzítő 
le nem telik. Minden felhasználó hatástalaníthatja a rendszert, kivéve azok a felhasználók, akikhez a „Csak élesítés” vagy a „Csak PGM” opciókat rendelték.  

Hogyan hatástalaníthatja a rendszert?  
 
1. Lépjen be a kijelölt bejáraton (a bejöveteli késleltetést sípoló hang jelzi).  
2.  Adja meg a [Felhasználói kódot]. (Amennyiben csak 1 partíciója van a helyes kód beütése után a rendszer kikapcsol, 
ha nem fogadta el a rendszer a kódot nyomja meg a clear billentyűt és ismételje meg a kód beütését.) 

Ha 2 partíciója van:  
 
1. Adja meg a [Felhasználói kódot].  
2. Nyomja meg a partícióhoz tartozó gombot ([1] vagy [2]).  

Hogyan állíthatja le a riasztást?  

1. Adja meg a [Felhasználói kódot].  

Riasztási memória  

Amikor riasztás történik egy zónán, az letárolódik a rendszer memóriájában. Kikapcsolás után visszakereshető,  
mely zónáról/ zónákról történt riasztás. A riasztási memória a következő élesítéssel törlődik. 	
 
Hogyan tekintheti meg a riasztási memóriát? 	
	
1. Nyomja meg a [MEM] gombot.  
2. Tekintse meg a riasztott zónát/ zónákat. 	
3. A [CLEAR] gomb megnyomásával kiléphet.  
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Pánik riasztások  

Vészhelyzetben, háromféle pánik jelzést indíthat, amely azonnali riasztást generál. Ezek a pánik riasztások lehetnek: Hangos riasztások (a sziréna megszólal és 
távfelügyelet esetén átjelzés indul), vagy Néma riasztások (a sziréna nem szól és távfelügyelet esetén átjelzés indul). 

Tartsa nyomva 3 mp-ig az [1] és [3] gombot a rendőrségi pánikjelzéshez.  
Tartsa nyomva 3 mp-ig a [4] és [6] gombot az orvos hívás jelzéshez.  
Tartsa nyomva 3 mp-ig a [7] és [9] gombot a tűzriasztás jelzéshez.  

Kézi zóna kiiktatás programozás  

A Kézi kiiktatás (BYP) programozással úgy programozható a rendszer, hogy választott zónákat ne élesítse a rendszer egy alkalommal. A kiiktatott zónák nem 
indítanak riasztás jelzést (nem védik a területet). Ha zónák vannak kiiktatva, a [BYP] gomb világít. Amikor a rendszert hatástalanítják, a kiiktatás törlődik. 

Hogyan iktathat ki zónát?  

1. Nyomja meg a [BYP] gombot. 	
2. Adja meg [Felhasználói kódját]. (A [BYP] gomb villog.) 	
3. Adja meg a kiiktatni kívánt zóna (zónák) kétjegyű számát (pl. zóna 3 = 03).  
Visszajelzés: a zóna - Folyamatosan világít =Zóna nyitva, - Villog = Zóna kiiktatva, - Nem világít = Zóna zárva, nincs kiiktatva.  
4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.  

Felhasználókódok programozása  

A Felhasználókódok személy azonosítószámok, amelyekkel a felhasználók beléphetnek különböző programozási módokba, élesíthetik vagy hatástalaníthatják a 
rendszert, valamint PGM kimeneteket aktiválhatnak és deaktiválhatnak.  
 
Hogyan programozhatja a Belépőkódokat?  

1. Nyomja meg a [ ] gombot. 	
2. Adja meg a [MESTERKÓDOT]. 	
3. (Kimarad, ha K32LCD kezelőt használ) A [ ] gomb villog. Amikor a kód sorszámnak megfelelő zóna LED vagy zóna gomb világít (nem villog), a 
felhasználót már programozták. 	
4. Válasszon egy 2-jegyű felhasználószámot (pl. [0]+[9] = felhasználó 9) vagy használja a görgető gombokat. 	
5. Adja meg az új 4- vagy 6-jegyű [Felhasználókódot]. 	
6. Ismét adja meg a [Felhasználókódot]. 	
7. Nyomjon meg egy gombot kétszer a távirányítón, amit a felhasználóhoz rendel, vagy az [ENTER] gomb megnyomásával kihagyhatja ezt a lépést, ha nincs 
programozandó távirányító. (Ha partícionált a rendszer, a 9. ponttól folytassa!) 	
8. A menü a következő még nem programozott felhasználókódra lép, folytassa az 4. ponttól, vagy a kilépéshez nyomja meg a [CLEAR] gombot. 	
9. Nyomja meg az [1] és/vagy a [2] gombot a felhasználó partícióhoz rendeléséhez. 	
10. Nyomja meg az [ENTER] gombot. 	
11. A menü a következő még nem programozott felhasználókódra lép, folytassa az 4. ponttól, vagy a kilépéshez nyomja meg a [CLEAR] gombot.  

Hogyan törölhet Belépőkódokat?  

1. Nyomja meg a [ ] gombot. 	
2. Adja meg a [MESTERKÓDOT].  
3. Válasszon egy 2-jegyű felhasználószámot (pl. [0]+[9] = felhasználó 9). 	
4. Nyomja meg hosszan a [SLEEP] gombot, amíg a megerősítő csipogást nem hallja.  
5. A kilépéshez nyomja meg a [CLEAR] gombot.  

Hogyan törölhet távirányítókat?  

Idő beállítás  

1. [ ] + [MESTERKÓD] a [ ] gomb villog. 	
2. Nyomja meg [TBL] gombot 	
3. Nyomja meg az [5]-ös gombot 	
4. [ÓÓ: PP] Adja meg az időt* (Pl.:0815). Ha ÓÓ = 13 vagy több, folytassa a 6. lépéssel.  
5. Csak LCD kezelőknél, időformátum megadása: [1] =24 órás, [2] = AM, [3] =PM.  
6. [ÉÉÉÉ/HH/NN] Adja meg a dátumot (Pl.: 20140412). · SP4000 / SP65 központ esetén csak 24 órás formátum használható. Az idő beütése után hagyja ki az 
5. pontot.  

Csipogó zónák programozása (Ajtócsengő funkció) 

Abban a zónában, ahol a csipogás engedélyezett, a kezelő rövid csipogással jelzi mindig, amikor az megnyílik. Minden kezelőn külön kell „Csipogó módot” 
programozni. Hogyan programozhat csipogó zónát? Csak K32 / K32RF 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1. Tartsa nyomva a [♪] gombot. Az Arm1, Arm2, Stay1 és Stay2 LED villog.  
 
2. A Csipogó zónák beállításához válassza* a zónának megfelelő számot a kétjegyű zónaszám megadásával. (Például, zóna 2 csipogásának beállításához, nyomja 
meg a [0] utána a [2] gombot.) A megfelelő LED világít. A kezelő automatikusan ment, amikor megadja a kétjegyű zónaszámot. 	
3. Kilépéshez nyomja meg az [ENTER] gombot.  

* A zóna Csipogás szolgáltatás törléséhez, a 2. lépésben adja meg ismét a zónaszámot, így a LED kialszik, vagy nyomja meg a [SLEEP] gombot az összes 
Csipogó zóna törléséhez. Amely zóna világít „Csipogó zóna”, amelyek nem világítanak, azok nem Csipogó zónák. Hogyan programozhat csipogó zónát? Csak 
K35  

1. Nyomja meg a [♪] gombot. A Chime felirat jelenik meg a képernyőn. 	
2. A Csipogó zónák beállításához válassza a zónának megfelelő számot a kétjegyű zónaszám megadásával.  
A megfelelő LED világít. A kezelő automatikusan ment, amikor megadja a kétjegyű zónaszámot. 	
3. Kilépéshez nyomja meg az [ENTER] gombot. 	
	
Hogyan programozhat csipogó zónát?  
 
Csak K10V / K10H Tartsa nyomva a zóna gombot ([1] - [0(10)]) 3 másodpercig, ha Elfogadó csipogás hallatszik = Csipogás bekapcsolt, ha Elutasító csipogás 
hallatszik = Csipogás kikapcsolt. 	
 
Hogyan programozhat csipogó zónát?  
Csak K32LCD Tartsa nyomva a [♪] gombot.  
Az [1] gombbal válassza ki a csipogó zónát vagy a [2] gombbal állítsa be a csipogás időszakot.  
A csipogás időszakkal határozható meg egy időkeret, melyben a zóna csipog.  

 
Hiba kijelző  

A rendszer folyamatosan figyeli a hiba eseményeket, és jelentheti a távfelügyeletnek. Ha hiba esemény történik, a [TBL] gomb világít. A telepítő beállíthatja úgy 
a kezelőt, hogy 5 másodpercenként csipogjon, amikor új hiba jelentkezik. A csipogás nyugtázható a hiba megtekintésével, majd a [CLEAR] gomb 
megnyomásával.  

Hogyan tekintheti meg a Hibákat?  

1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A [TBL] gomb villogni kezd és a hibához tartozó szám világít (kivéve K32LCD esetén).  
2. Olvassa el a hibaleírásokat a Hiba táblázatban. 	
3. Ha tartozik almenü a hibaleíráshoz nyomja meg a hozzátartozó gombot a táblázat szerint. 	
4. A [CLEAR] gombbal kilép és nyugtázza a csipogást.  
5. Hiba esetén értesítse telepítőjét vagy távfelügyeletét. 

Gomb Hiba Főmenü     Gomb  Hiba almenü 
    1. Rádiós érzékelő gyenge akku    1-32  Zóna gyenge akkumulátor 
    2. Táphiba       1.  Akku lemerült vagy nincs a központban 
          2.  230V hiba (nincs áramellátása a központnak) 
                     3.  Aux túlterhelés a központon 
               4.  Rádiós kezelő táp hiba 
                    5.  Rádiós kezelő akku hiba 
                       6.  Rádiós átjátszó táp hiba 
                   7.  Rádiós átjátszó akku hiba 
                      8.  Rádiós sziréna táp hiba 
                    9.  Rádiós sziréna akku hiba 
   3. Sziréna hiba      1.  Sziréna lecsatlakozott a központról 
                 2.  Túlterhelés a központon 
   4. Kommunikációs hiba 
   5. Szabotázs, zóna vezeték hiba    1-32  Zóna szabotázs vagy vezeték hiba 
   6. Modul szabotázs hiba 
   7. Tűz hurok hiba      1-32  Zóna tűzhurok hibában 
   8. Óra/dátum vesztés 
   9. Rádiós Zóna felügyelet vesztés    1-32  Zóna száma 
               STAY  RF Zavar hiba 
 0 (10). Modul felügyelet vesztés 
 16. Kezelő hiba (csak K32, K32RF, K3, K37) 
 17. Központ frissítés (csak K37 kezelő) 
 Sleep Kezelő hiba (csakK636/K10 kezelőknél) 


